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823422 MILWAUKEE M18 FN18GS Spikpistol batteri

823383 HILTI GX-IE Spikpistol för isolering

831264 HIKOKI C3606DA Cirkelsåg, batteri 36V

842512 DEWALT DCG 200 Spårfräs, batteri

845132 DEWALT DCP580P2 Hyvel, batteri

859216 HILTI NPR 019 IE-A22 Rörpressningsverktyg

• Dyckertspikpistol 1,2 mm.
• För spikning av foder och lister.
• Inga gaspatroner eller
rengöring krävs.
• Toppmodern teknologi för
spikning i hårt trä.

• Stark 36V cirkelsåg med
avverkningshastigheten.
motsvarande en nätdriven cirkelsåg.
• Kolborstfri motor ger ökad effekt
och längre driftstid per laddning,
längre livslängd och minimalt
underhåll för motorn.
• Utrustad med mjukstart och
motorbroms för säkrare
användning.

• Träbearbetningsverktyg.
• Kraftfull kolborstfri motor för
bästa prestation kombinerat
med utökad driftstid.
• Kompakt med låg vikt och
ergonomisk design för bekväm
användning i alla positioner.

• Spiklängd: 25 - 200 mm.
• Snabb och enkel
infästningsmetod för
isoleringstillämpningar – upp till
fem gånger snabbare än traditionella
metoder.
• Kort och bekväm slaglängd (20 mm)
med låg rekyl för mindre trötthet,
särskilt vid infästningar uppåt.

• Batteridriven spårfräs för
sten, betong och tegel.
• Max djup: 32 mm.
Max bredd: 35 mm.
Klingdiameter: 125 mm.
• Vikt med batteri: 4,8 kg.

• För upp till 35 mm för metallrör och 40 mm för plaströr.
• Verktygshuvudet roterar 350 grader.
• Lätt och kompakt inlineverktyg för enkel åtkomst och
manövrering.
• Verktyget dras
tillbaka automatiskt
när måltrycket har
uppnåtts. Vid oväntade fel eller felaktig
användning varnas operatören med ljud- och
visuella signaler.

862276 HILTI CD 4-A22 Fogpistol, batteri
• För injektering av
tätningsmedel och
lim av akryl samt fog
tätningsmassorförexpansionsfogar.
• Mångsidig - kan användas omväxlande
med antingen 310 ml (10 oz) patroner
eller 600 ml (20 oz) fat.
• Anpassningsbar hastighet för exakt
kontroll av strängar.
• Kraftfullt verktyg för att enkelt kunna
fördela material som är mycket klistriga.
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